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Datum & tid

2018.04.09 kl 19.00

Plats

Åredavägen 28, Hjortsberga

Deltagande

Rolf Bladh, ordförande
B jörn Andersson, kassör
Micke Ljunggren, ledamot
Sandra Ramström, ledamot
Niklas Petersson, ledamot
Elisabeth Berggreen, sekreterare

Rolf BIad h

Iustering

Micke Ljunggren

§r
öppnande

Ordföranden förklarade mötet för öppnat,

§2
Dagordning

Mötet godkände dagordningen och denna lades till
handlingarna.

§3

Val av justerare

Mötet utsåg ordförande rolf Bladh och Micke Ljunggren
ordinarie justeringsmän.

till

§4
Rapporter

Kassarapport
Kassör Björn Andersson redovisade kassarapporten.
Likviditeten är cirka 32.000 kronor därtill kommer
utskrivna fakturor på cirka 18.000 kronor.
Påskpromenaden

Pås§romenaden var välbesökt cirka 60 vuxna och
12 barn. Efter inkop av vinster gick
påskpromenaden jämt ut.
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c

Kontakter med kommunen
Samhällsföreningen önskar att ha en kontaktperson
hos kommunen,
Kontaktskall tas med kommunen angående stenmjöl
eller eventuellt användande av asfaltkross till
strandpromenaden.
Kontakt skall tas med kommunen angående grind till
lekplatsen.

§5

Kommande a
akriviteter

b

§e
Från medlemmarna

Vårstridning Zl april Z0lB
Affischer skall sättas upp på samhällets
anslagstavlor.
Bullens korv, saft och kaffe serveras i pausen.
Röjsågar behövs för röjning av sly vid
strandpromenaden.
Atervinningsstationen, Los och strandpromenaden
städas och brister åtgärdas.
Fyrhjuling med litet släp används för att plocka
skräp vid vägkanterna.
Micke Ljunggren och Kent Flink gör vid trekanten
vid ån.
Cykelfest 15 september
Då uppslutningen till forra årets cykelfest inte var
stor beslöt styrelsen att i stället prova på en byfest
vid skolan den 15 september, klockan 17.00 till
24.00.1 anslutning till denna fest kan en byvandring
äga rum. Datumet för Hjortsbergadagen skall också
undersökas.

a

Byvandring
Se paragraf 5 b.

b

Köp/säljfiåna/skänk sida på FB
Styrelsen diskuterade förslaget och anser att det inte
är samhällsföreningens uppgifr.

c

Loppis
Styrelsen diskuterade frågan och anser att det är
upp till var och en att anordna loppis.
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d

Skrrip i trädgård
S§relsen diskuterade frågan och anser att det inte
är samhällsföreningens uppgift utan att kommunen
skall kontaktas direkt.

§7
Övriga frågor

ro menqder o ch skogsvögar
Styrelsen tog upp frågan om promenader och
skogsvägar och kommer att fortsätta arbetet med
detta.
P

Sommarens skötsel av badplatsen Los.
Badplatsen har ju under de senaste åren skötts av
skolungdomar från samhället. Intresseanmälan
läggs ut på Facebook samt förra årets ungdomar
kontaktas. Ersättning utgår med 350 kr per vecka.
Det som skall åtgärdas är; gräsklippning 1 gång per
vecka, skräpplockning krattning av sandstrand samt
översyn avtoaletterna varje dag. Dockskall
sanering av toaletterna vid skadegörelse göras av
kommunens anställda.

§B
Nästa möte

Nästa möte äger rum måndagen den 28 maj 2018
klockan 19.00 på Åredavägen 28, Hjortsberga.

§e
Avslutning

Ordforanden tackade styrelsen och avslutade
sammanträdet.
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